Wraz z Biurem Turystycznym MISTRAL
zapraszam na pielgrzymkę szlakiem św.
Pawła na MALTĘ
w dniach 06-13 sierpnia 2016 r.

Program pielgrzymki:
1 dzień - Wyjazd z miejsca zbiórki – TYCHY i transfer na lotnisko w Warszawie.
Lot samolotem rejsowym do Valletty.
Nocleg w hotelu.

2 dzień - śniadanie.
SENGLEA – Miasto jest także nazywane Civitas Invicta (Niezdobyte Miasto). Nazwa ta wzięła
się od fortyfikacji okalających wyspę. Miasto było niegdyś wykorzystywane jako obszar łowiecki.
VEDETTE – najpiękniejszy punkt widokowy.
VITTORIOSA - BIRGU – miasteczko, w którym rezydowali rycerze zakonni. Jest to najciekawsze z
tzw. Trzech Miast i zarazem najmniej zniszczonym przez bombardowania z czasów II wojny
światowej.
COSPICUA – największe z miast wchodzących w skład maltańskiego trójmiasta.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

3 dzień - śniadanie.
VALLETTA – najmniejsza ze wszystkich i zarazem najbardziej na południe położona europejska
stolica. Jej strome uliczki, widok z góry na morze, kolorowe balkony i monumentalna katedra
tworzą idealne miejsce na spacer.
Zwiedzanie: Górne Ogrody, Katedra Św. Jana (gdzie znajduje się jedno z najsłynniejszych dzieł
Caravaggio - Ścięcie Św. Jana), Kościół Św. Pawła (gdzie znajdują się jego relikwie).
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

4 dzień - śniadanie.
RABAT – St Paul’s Church & Grotto (Kościół farny Św. Pawła), Grota Św. Pawła.
MEDINA – miasto ciszy. Medina jest wyjątkowa i całkowicie rożni się od hałaśliwej Valletty. Z jej
murów widać rozległe tereny, ruch samochodowy jest niewielki, miejscowość cicha, a liczba
kościołów, klasztorów i pałaców przewyższa ilość sklepów. Spacer urokliwymi wąskimi uliczkami
pełnymi kamienic maltańskich arystokratów, Katedra Św. Pawła.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

5 dzień - śniadanie.
Rejs po BLUE GROTTO– malownicza jaskinia, która swoją nazwę zawdzięcza błękitnej poświacie,
jaka powstaje kiedy promienie słoneczne wpadają do jej wnętrza. Jest to jedna z największych
atrakcji turystycznych Malty.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

6 dzień - śniadanie.
WYSPA GOZO – prehistoryczne świątynie Ggantija, Lazurowe Okno, Skała Grzyb,
Wewnętrzne Okno, Sanktuarium Matki Bożej Ta’Pinu (jedno z najważniejszych miejsc
pielgrzymkowych wyspy), Victoria – stolica wyspy, Xlendi – Kościół Matki Bożej z Góry
Karmel).
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

7 dzień - śniadanie.
Czas wolny na plażowanie.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

8 dzień - śniadanie.
Transfer na lotnisko w Valletcie.
Lot samolotem rejsowym do Warszawy, powrót na miejsce zbiórki

Cena:

3.330,- zł + 75EUR

- 7 noclegów w hotelach
- 7 śniadań
- 6 obiadokolacji
- ubezpieczenie NW i KL
- opiekę pilota
- transfery klimatyzowanym autokarem na terenie Malty
- lot samolotem rejsowym do Valetty i z powrotem
- miejscowych przewodników
- system audio-guide
- bilety wstępu do odwiedzanych obiektów
- transfer na lotnisko i z powrotem

Zapisy (informacje) INDYWIDUALNIE
u ks. Damiana!!!
Płatności:

I rata – 1000

zł wpłacamy na konto Biura Mistral - 34 1750 1035 0000 0000

1000 0785 (Raiffeisen Bank).–, w tytule przelewu: „MALTA – KS. JARNOT”,
do 15

listopada 2015 r.

II rata –

2330 zł wpłacamy na konto Biura Mistral (jak wyżej, z DOPISKIEM!)

do 10 czerwca 2016 r lub gotówką na spotkaniu przedpielgrzymkowym w Tychach
które odbędzie się ok. 15 czerwca (dokładny termin zostanie podany)
75 EUR zabieramy ze sobą na pielgrzymkę!
Wystarczy mieć DOWÓD OSOBISTY. Pielgrzymka jest wyjazdem o charakterze
religijnym (zakłada udział w codziennej Eucharystii i wspólną modlitwę). Program
pielgrzymki z przyczyn niezależnych od organizatora może ulegać delikatnym
modyfikacjom, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejność zwiedzania.
(Biuro Turystyczne – MISTRAL, Katowice, ul. Kochanowskiego 4, tel. 32 201 32 08)

